Syd-enduron 2020 i samarbete med FMCK Ver 1.
Anteckningar från möte 2020-02-13 på ÅF i Helsingborg.
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Kontaktpersoner
se sida 5
Klasser:
Följande klasser och tider i Sydenduron har vi:
Start 1. (1-1,5 timmes körning, segrare i mål på dryga timmen)
Klass 1 Ungdom 85 E0
Klass 2 Ungdom MX2 E1

Start 2 (1,5-2 timmars körning, segrare i mål på dryga 1 timme 30 min)
Klass 3 Enduro Girls Open (Damer kan köra i valfri klass)
Klass 4 Senior
Klass 5 Junior (Junior kan köra motion 16-39 om så önskas)
Start 3. (1-1,5 timmes körning, segrare i mål på dryga timmen)
Klass 6 Motion 16-39 år
Klass 7 Motion 40-50år
Klass 8 Motion 51Klass 9 Militär
Klass 10 Veteran äldre + nyare tillsammans
Start 2 och 3 kan köras samtidigt eller som 2 startgrupper med olika starttider?
De motionärer som vill köra lång tävling hänvisas till seniorklassen.
Det bestämdes att vi söker dispens för att få köra klass 1+2 ungdom tillsammans med klass
6-10.

Regler.
Beslut togs att vi kör öppen inbjudan dvs man måste inte vara medlem i våra klubbar.
Det krävs minst Baslicens för att köra här.
Tävlingarna genomförs normalt enligt reglementet som ”Enklare tävling”. Max 100 deltagare.
Vill arrangerande klubb gå upp till Nationell tävling för att kunna ta emot fler deltagare är det
ok, dock räcker inte baslicens då.
Vi anmäler till Svemos tävlingen som en cup. Hässleholm kollar med Mats och reserv är
Anders Larsson.
Generell dispens gör att vi kan blanda ungdomar med motion. Måste sökas igen. Andreas
kollar upp detta för 2020.
Längden på loppen har diskuterats och det är viktigt att varje klubb lever upp till de satta
körtiderna.
Loppen kan kortas på tävlingsdagen, senast vid anmälan pga dåligt väder.
Det är bra att se till att körtiderna håller dvs Bredd (Senior) varar i cirka 1,5 timme för
vinnaren.
Vi föredrar enduro typ 1 (flera sträckor) före typ 2 (varvlopp), det är dock upp till varje klubb
att bestämma.
Reglerna för militärklassen är som tidigare. För att få köra i denna klass måste man ha en
militärcyckel, dvs HVA 258 licens krävs, minst Baslicens, (klubblicens gäller endast för
tävlingar i den egna klubben).

Ungdomsklass E0 och E1 (oreggat max 15 år), den körs som motion eller ännu kortare
sträcka. Lämpligt är att ungdom startar först.
Ungdomar från cross bjuds in på de banor som har tillstånd till detta.
Sydenduron körs som Cup, individuellt tävling, anmälan till ”Sydenduron” på Svemo TA.
Slutresultat räknas på alla deltävlingar minus en tävling dvs en tävling räknas bort. Andreas
har lagt upp för cupen 2020.
30 poäng till 1:an i klassen och 26 till 2:an, 24 till 3:an, 22 till 4:an 21 till 5:an, 20 till 6:an 19 till
7:an osv.
Andreas Persson lägger upp Sydenduron som Cup i Svemo TA.
Tävlingarna skall ligga mellan den 1/3 och 31/10. Under denna tid får varje klubb, utöver sin
ordinarie tävling att anordna en extra tävling ingår då ej i Sydendurons resultat.
Kravet är att inbjudan skall skickas senast 1 månad innan tävlingsdagen (gäller både
ordinarie och extra tävling) samt ligga uppe på Svemo TA.
Dubbdäck får inte användas i någon Sydendurotävling. Vid vinterväglag kan detta godkännas
kontakta ingående klubbar.
Besiktning:

Alla deltagande hojar ska besiktas och även minst 30% ska ljudmätas enligt reglementet,SR
Enduro 5.2.2
Priser och resultat:
Prisutdelning sker direkt efter varje deltävling. Ungdomar belönas med nyttopris eller pokal, övriga
klasser, nyttopriser lottas ut på startnummer, antal pris = antal klasser.
Tid och resultat ska redovisas vid varje tävling efter målgång. Resultat skickas till Jörgen Aker
Cupens prisutdelning sker i samband med sista deltävling, pokal till 1-3 i respektive klass.
OBS!
Inga prispengar delas ut.
Prisutdelningen för cupen 2019 delas ut på första deltävlingen 2020, meddelas ut till berörda.
Resultat skickas till Mikael i FMCK Malmö som lägger ut detta på deras hemsida www.fmckmalmo.se
maila till mikael.larson@fmckmalmo.se
Anmälningsavgift

300 kr per förare och tävling.
150 kr för ungdom.

Förare ska vid anmälan i SVEMO TA skriva in sitt transponder nr i sin SVEMO profil! (om
man har egen)
Tävlingsdagar.

Preliminärt beslutades följande:
MCK Hallandia Sydenduron
Helsingborgs MCK Sydenduron
FMCK Malmö Sydenduron
Hässleholm Sydenduron
Limhamn, Sydenduron
Tomelilla, Sydenduron
Blekinge
22/8
Extratävlingar:
Revinge träningsläger
Helsingborg Lördagsmys
Blekinge träningsläger
Revingekåsan

16/4
25/4
6/9
10/10
4/10
13/6

14-15/3 ligger inbjudan på FMCK Malmös hemsida.
?
1-2/8.
November

Övriga frågor:
Inga.

Kontaktpersoner:
Coordinator:
Peter Björklund
Alegatan 4
256 56 Helsingborg

arb 010 – 505 75 54, bil 0703 323333
E-mail jobb: peter.bjorklund@afry.com

FMCK Hässleholm
Lars Blomberg

070-5558001 lars@transformatorservice.se

Marcus Torkelsson

0761 893551 marcus.torkelsson@afry.com

FMCK Malmö
Anders Larsson
Mikael Larson
Andreas Persson

0705431567 ala@oddab.eu anders.larsson@fmckmalmo.se
0768351601 mikael.larson@fmckmalmo.se
0703026399 andreas.persson@fmckmalmo.se

Helsingborgs MCK
Peter Björklund
Alegatan 4
256 56 Helsingborg

arb 010 – 505 75 54, mob 0703 323333
E-mail jobb: peter.bjorklund@afry.com

Magnus Karlsson

0708776435 makmek@telia.com

MCK Hallandia
Mikael Kristensson
Taxvägen 20

0705-220884
035-221149

302 64 Halmstad

mk@pmteknik.se

Anders Johansson
Bjerevägen 1A
305 64 Gullbrandstorp

070 3450862

Limhamns MK
Lennart Larsson
x
FMCK Blekinge
Jan Granström
Max Johansson
Tomelilla MK
Per Svensson
Janndy Paulsson

Vid pennan

PeterBjörklund

ktm.anders.j@gmail.com ?

mob 0705578143
E-mail: lennart.larsson@lund.se
0733759244 jan.granstrom@softcenter.se
0705605712 fransmax.johansson@gmail.com

mob 0723222365 E-mail: per.vitaby@telia.com
mob 0705911592 paulssons@sjobo.nu

